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Úvod
Vážení spoluobčané,
zdá se, že zima je už minulostí a před námi je pro většinu z nás příjemnější roční
období – jaro. Také Velikonoce se už nezadržitelně blíží a hlasitě klepou na dveře.
S odchodem zimy jsou ale spojeny i jiné, a pro mnohé méně příjemné, úkony, jako
je jarní úklid soukromých i obecních ploch, prostranství a komunikací. Přestože zima
byla mírná a posypového materiálu se spotřebovalo minimum, plocha pro úklid se
bohužel nezmenšila a pořádek se udělat musí. Věřím tomu, že i letos nám spousta občanů
pomůže s úklidem silnic a chodníků před svým domem. Možná by stálo za to zastavit se
u problému, který je nejvíc viditelný právě po zimě. Tím je množství neuklizených psích
„hromádek“ na komunikacích a zelených plochách. Za tuto situaci nelze vinit samotné
psy, kteří svou přirozenou fyziologickou potřebu udělat musí. K odpovědnosti je třeba
brát neukázněné majitele psů. Právě z tohoto místa chci na nezodpovědné pejskaře
apelovat, aby přístup k úklidu po svých miláčcích radikálně změnili. Úplně stačí, že se na
psí exkrementy musíme dívat, vyhýbat se jim a to nemluvím o tom, jak jsme slušně
řečeno naštvaní, když se nám taková psí hromádka podaří rozšlápnout. Samozřejmě
nejhorší situace je na místě s největší koncentrací psů, a to je na sídlišti „Pod
Kateřinkou“.
Alespoň v krátkosti vás chci seznámit s největšími investičními akcemi, které nás
letos čekají. Největší akcí budou stavební úpravy náměstí. Tato akce je připravována déle
než tři roky. V současnosti jsme těsně před podpisem smlouvy o dotaci
poskytovanou regionálním operačním programem Střední Morava. Přidělení dotace je
ekonomickou podmínkou pro vlastní zahájení stavební činnosti. Stavba by měla být
zahájena v červnu letošního roku. Všechny občany a především majitele a nájemce domů
na náměstí bych chtěl požádat o shovívavost, toleranci a pochopení s omezeními, která
v souvislosti se stavbou vzniknou, a nebude jich málo. Další větší plánovanou akcí je
výstavba sběrného dvora za Juhyní na Dolině, který by měl výrazně zlepšit nakládání
s odpady ve městě. I tato stavba je podmíněna přidělením dotace, v tomto případě ze
státního fondu životního prostředí. Pokud se termínově vše stihne, je zahájení
naplánováno na podzimní měsíce tohoto roku. I letos budeme pokračovat v opravě
místních komunikací souvisejících s výměnou vodovodních řádů na Záhumení a na
Hranické ulici, s opravou chodníků na hřbitově, na Fenediku a zahájíme výstavbu
chodníku v Němeticích podél krajské komunikace.
Přeji vám, abyste si co nejvíc užili jarního sluníčka a z něj načerpali co nejvíc
energie, na chvíli se zastavili, zpomalili tempo a vnímali drobnosti a měli radost i z každé
maličkosti, která potěší. Přeji vám i příjemné prožití velikonočních svátků, které nás
koncem dubna čekají.

Ing. Karel David – starosta
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Městský úřad informuje

Majitelům a držitelům psů
Psi mezi námi
Pes patří k lidské společnosti odnepaměti. Je báječným společníkem člověka a
v našem životě si vydobyl své místo. Avšak s tím, jak počet psů ve městě
narůstá, přibývá také, často oprávněných, sporů mezi pejskařskou a
nepejskařskou veřejností. Zvláště hůře ovladatelní nebo toulaví psi dokážou
svému okolí život pořádně znepříjemnit. Protože přibývá dotazů na chov psů
ve městě, pojďme si připomenout základní práva a povinnosti, které z držení
psa a jeho pohybu na veřejném prostranství vyplývají a také jaké sankce za
jejich porušení hrozí.
Právo vlastnit psa stanoví článek 11) Listiny základních práv a svobod. Ten ale
také stanoví, že vlastnictví nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v
rozporu se zákonem chráněnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské
zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.
Pes patří k člověku a mnoho z nás si bez jeho blízkosti nedokáží svůj život
představit. Na druhou stranu se samozřejmě najdou lidé, kteří mají ze psů určité
obavy. Nepřísluší nám rozhodovat, které důvody a zkušenosti jsou oprávněné a
které nikoli. Důležité je, abychom my, lidé, dokázali skloubit ohleduplnost s
tolerancí a svým konáním zbytečně nezavdávali příčiny k neshodám našeho
vzájemného soužití.
Naše práva končí tam, kde začínají práva ostatních!!!

Jsem majitel psa, jaké mám povinnosti?
 zabezpečit zvířeti přiměřené podmínky pro zachování jeho biologických
funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti,
utrpení, nebo poškození zdraví zvířete (zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších změn a doplňků). Porušení této povinnosti je
přestupkem, za který může být uložena pokuta do výše 20 000,- Kč.
 přihlásit psa - přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jenž
nepodléhá poplatku. Poplatek ze psa platí držitel psa. Poplatek se platí ze psa
staršího 3 měsíců (zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích). Ohlašovací
povinnost jsme povinni splnit do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost,
která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník
rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.
Informace o konkrétní výši poplatku, o možnosti úlev a osvobození od platby
vám podáme na MěÚ v Kelči. – viz OZV č. 2/2011.
3

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

duben 2014

 neobtěžovat okolí - vlastník psa se musí zdržet všeho, čím by nad míru
přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval výkon
jeho práv. Pomineme-li závažné pokousání, znamená to tedy, že nikdo není
povinen snášet takové projevy psích kamarádů, jako je skákání a olizování,
znečišťování majetku, nebo nepřetržité dlouhodobé štěkání a vytí.
 dodržovat OZV č. 1/2012 o veřejném pořádku- v čl. 6 je řešen volný
pohyb psů - s volným pobíháním psů, ale i ostatních domácích zvířat,
souvisí i § 13, odst.1) novely zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, který ukládá povinnost každému v zájmovém chovu učinit opatření
proti únikům zvířat. Porušení této povinnosti je přestupkem, za který může
být uložena pokuta do výše 20.000,- Kč. Spíše než potrestání za
nekontrolovaný pohyb psa je smyslem samotná ochrana zdraví zvířete, které
bez dohledu svého pána může dojít i k závažné zdravotní úhoně.
 mít psa pod kontrolou, tzn.:
*musím mít dostatečný přehled o psovi a musím ho ovládat - dojde-li k
pokousání člověka psem, může se jednat v lehčím případě o přestupek (§ 49, odst.
1, písm. b, c, Zákona o přestupcích.), za který může být v ústním řízení uložena
pokuta do výše 3.000,- Kč a náhrada materiální škody (§ 50, ods. 1, písm. a,
Zákona o přestupcích), závažnější poranění pak může být posouzeno jako trestný
čin ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 147 a 148 Trestního zákoníku). Napadne-li
váš pes na váš pokyn jiné zvíře, hrozí vám podle zákona 200/1990, o přestupcích,
pokuta do 15.000,- Kč. Náhrady škody za případnou újmu z běžné psí pranice se
můžeme domáhat v občansko-správním řízení. Každý majitel je za svého psa plně
zodpovědný a mělo by být v jeho zájmu zamezit nepříjemným konfliktům, nebo
případným soudním sporům.
*i mimo obec - nepříjemnou dohrou může skončit i častý nešvar nechat volně
pobíhat psy v okrajových částech měst, po polích a v lese. Zákon č. 449/2001 Sb., o
myslivosti, zakazuje v § 9, odst. 1), plašit zvěř jakýmkoli způsobem, rušit ji při
hnízdění a kladení mláďat a provádět další činnosti záporně působící na život zvěře
jako volně žijících živočichů (pokuta do 10.000,- Kč) a dále v § 10, odst. 1)
výslovně uvádí, že je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze
zájmových chovů ... nechat je volně pobíhat. Nebezpečí přitom hrozí i samotným
psům, neboť podle § 14, odst. e) je myslivecká stráž oprávněna v honitbě
usmrcovat toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího a ve vzdálenosti větší než
200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř. Na volné
pobíhání zvířat pamatuje i zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
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komunikacích, který v § 60, odst. 11) stanoví, že vlastník nebo držitel domácích
zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemních komunikacích.
 nechat psa očkovat - Zákon o veterinární péči č. 166/1999 Sb. v § 4, písm. f)
ukládá povinnost zajistit očkování psa proti vzteklině poprvé ve stáří šesti
měsíců a poté vždy jednou za rok. Stejný zákon pak ukládá v bodu g)
povinnost neprodleně zajistit veterinární vyšetření zvířete, které poranilo
člověka. Za nesplnění těchto povinností může být příslušnou veterinární
správou uložena pokuta do výše 10.000,- Kč.
A jak je to s exkrementy?
Znečištění veřejného prostranství psími exkrementy je přestupkem, za který
může být uložena pokuta. (§ 28, odst. 1, písm. c, zákona 246/1992 Sb. na ochranu
zvířat proti týrání). Přestupkem není vlastní vykonání potřeby, ale následné
neuklizení. V Kelči jsou umístěny koše na psí exkrementy, popř. zásobníky se
sáčky. Na MěÚ jsou majitelům zdarma k dispozici sáčky na psí exkrementy.
Exkrementy je ale možné odkládat i do nádob na směsný komunální odpad,
podmínkou nejsou speciální sáčky, stejnou službu odvedou mikrotenové sáčky,
kterých je všude dostatek a navíc nezaberou mnoho místa. Při každém nákupu
potravin vám jistě sáčky doma zůstanou.
Nezabráníme, aby volně pobíhající psi naše město znečišťovali, ale svým správným
přístupem zodpovědného majitele psa můžeme silně omezit počet hromádek ve
městě a okolí. To, jak budou vypadat chodníky a komunikace, trávníky, hřiště, park
– to záleží hlavně na chování majitelů psů. Opravdu není nic příjemného, když při
procházce musíte dávat pozor, kam šlápnete vy nebo vaše dítě. Nebo když vám při
sečení trávy lítá do obličeje vše, co by mělo být v koši....atd.
Obecně platí, že zodpovědní majitelé psů nepotřebují, aby jejich chování korigovala
nějaká vyhláška nebo nařízení.
A co přinesl nový občanský zákoník?
Nesporným přínosem nového zákoníku je skutečnost, že pes přestává být z pohledu
práva věcí, ale „Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný
živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí
obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jejich povaze.“ (§ 494).
O dalších změnách budeme informovat v některém čísle Zpravodaje.
(MS)
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Česká pošta informuje:
Z důvodu velikonočních svátků dojde k posunu výplat důchodů:
důchody se splatností 18. 4. budou vypláceny 17. 4. 2014
důchody se splatností 20. 4. budou vypláceny 18. 4. 2014
Svoz odpadu
Sklo
Plasty

4. dubna
18. dubna

NEBEZPEČNÝ+VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
MOBILNÍ SBĚRNA- 5. 4. město Kelč, 12. 4. Kelč místní části.
Autobaterie, tužkové baterie, televizory, rádia, ledničky, vyřazené léky, zářivky,
vyjeté oleje, odpadní ředidla, zatvrzelé barvy, kovové, skleněné a plastové nádoby
se zbytkovým obsahem škodlivin, textil znečištěný, olejové filtry, plechovky
od barev, stará lepidla, pryskyřice, zbytky prostředků na ochranu rostlin a stromů,
pneumatiky, duše atd.

USNESENÍ z 50. zasedání Rady města Kelč dne 10. 2. 2014
.

– Rada bere na vědomí hodnotící zprávu o hospodaření města Kelč k 31. 12. 2013
a předává ji k projednání zastupitelstvu.
– Rada bere na vědomí návrh rozpočtu Města Kelč na rok 2014 a předává jej
k projednání finančnímu výboru a zastupitelstvu.
– Rada schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě „STL
plynovod a přípojky plynu Zátopkovo“ na pozemcích parc.č. 161/3, 162/1
a 2023/11 v k.ú. Kelč–Nové Město podle geometrického plánu č. 550-123/2013 ze
dne 11. 10.2013 s RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8015190_001 „Přípojka NNKelč,Město Kelč,p.č. 474/2,NNV“ na pozemcích parc.č. 239/1, 231/1, 475/3, 474/2
v k.ú. Kelč–Staré Město s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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– Rada schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8015153_001 „Přípojka NNKelč,Machač,p.č.159/1,NNK“ na pozemcích parc.č. 159/5 a 2023/11 v k.ú. Kelč–
Nové Město s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
– Rada bere na vědomí dohody o bezúplatném převodu plynárenského zařízení 3ks plynovodních přípojek stavebníkům RD v lokalitě „Na Zátopkovém“ a předává
je k projednání zastupitelstvu.
– Rada schvaluje poskytnutí finančních dotací žadatelům na činnost v roce 2014 dle
předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
– Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les – 1 ks
borovice vejmutovka na obecním pozemku p.č. 193/1 v k.ú. Kelč-Starém Město dle
předložené žádosti.
– Rada schvaluje vnitřní směrnici č. 01/2014 „Schvalování účetních závěrek
zřízených příspěvkových organizací“.
– Rada pověřuje starostu přípravou a podáním projektové žádosti o dotaci na akci
Rekonstrukce skautské klubovny v Kelči z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova na rok 2014 z MMR ČR.
Příloha usnesení č. 530/50 z 50. zasedání Rady města Kelč ze dne 10. 2. 2014.
Schválení finančních dotací na rok 2014:
Institut Krista Velekněze, Domov Choryně
Sdružení rodičů při ZŠ Kelč
Dětský kroužek aerobiku, Bijová Ladislava
Oddíl kuželek TJ Kelč
Český svaz chovatelů, ZO Kelč
Hroz Lubomír, Kelč 545
Stříteský Petr, Kelč 513
Sbor dobrovolných hasičů Babice
Rodinné centrum Slůně Kelč, o.s.
Oddíl odbíjené TJ Kelč
Český svaz včelařů, o.s., ZO Kelč
Ice hockey club Kelč
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Kelč Futsalový klub Amatér Komárovice
-
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10.000,- Kč
8.500,- Kč
5.000,- Kč
25.000,- Kč
10.000,- Kč
8.000,- Kč
10.000,- Kč
18.000,- Kč
12.000,- Kč
10.000,- Kč
5.000,- Kč
5.000,- Kč
25.000,- Kč
8.000,- Kč
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Schválení bezplatné a jiné materiální pomoci:
Myslivecké sdružení Kelečsko
Honební společenstvo Kelečsko

- bezplatný pronájem KD (16.-19. 5. 2014)
- bezplatný pronájem KD (22. 3. 2014)

Dotace postoupené k projednání zastupitelstvu:
Tělovýchovná jednota Kelč, oddíl kopané
Římskokatolická farnost Kelč, Kelč č.p. 107
Charita Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345
Orel Jednota Kelč

-

120.000,- Kč
70.000,- Kč
70.000,- Kč
100.000,- Kč

USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva města Kelč
ze dne 27. 2. 2014
- Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady.
- Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 31.12.2013
takto:
Celkové příjmy
38 924.068,75 Kč
Financování
- 1 359.110,30 Kč
Celkové výdaje
37 564.958,45 Kč
- Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací na činnost v roce 2014 těmto
organizacím a sdružením v uvedené výši:
Tělovýchovná jednota Kelč, oddíl kopané
120.000,- Kč
Římskokatolická farnost Kelč, Kelč č.p. 107
70.000,- Kč
Charita Valašské Meziříčí. Kpt. Zavadila 1345
70.000,- Kč
Orel Jednota Kelč
100.000,- Kč
- Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Kelč na rok 2014 v celkové výši takto:
Příjmy
37.779.000,- Kč
Výdaje
36 567.000,- Kč
Financování - 1 212.000,- Kč
- Zastupitelstvo schvaluje směrnici č. 2/2014 „Schvalování účetní závěrky města
Kelč“.
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- Zastupitelstvo schvaluje prodej částí pozemků p.č. 803 ostatní plocha, p.č.
992/11 orná půda a p.č. 993/1 orná půda o celkové výměře 104 m2 odměřené
v geometrickém plánu č. 554-1152/2013 ze dne 16.12.2013 a nově označené
parcelními čísly 803/2 a 992/16 manželům Z. O. , Kelč čp. 502 a J. O., Kelč
čp. 380 za cenu 150,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
- Zastupitelstvo schvaluje prodej částí pozemku p.č. 803 ostatní plocha o celkové
výměře 21 m2 odměřené v geometrickém plánu č. 554-1152/2013 ze dne
16.12.2013 a nově označené parcelními čísly 803/3 a 803/4 paní Mgr. P. B., Kelč
čp. 380 za cenu 150,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
- Zastupitelstvo schvaluje zakoupení části pozemku p.č. 798/1 zahrada o výměře
5 m2 odměřené v geometrickém plánu č. 554-1152/2013 ze dne 16.12.2013 a nově
označené parcelním číslem 798/13 od paní Mgr. P. B., Kelč čp. 380 za cenu 150,Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
- Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků mezi městem Kelč a p. P. M., Kelč
čp. 277, a to obecní pozemky p.č. 1276 trvalý travní porost, p.č. 1277 trvalý travní
porost a p.č. 1294 ostatní plocha o celkové výměře 5757 m2 za pozemek p.č. 1217
trvalý travní porost o výměře 7013 m2 všechny v k.ú. Kelč-Staré Město. Směna
uvedených pozemků bude ve smlouvě provedena tak, že obě strany smlouvy
si nedoplácí ničeho. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této směnné
smlouvy.
- Zastupitelstvo vyhlašuje záměr převodu plynárenského zařízení, a to 3 ks
plynovodní přípojky č. 174061, 174062 a 174063 realizované v rámci stavby
„Zasíťování stavebních parcel v lokalitě Zátopkovo Kelč“.
- Zastupitelstvo schvaluje dle ust. § 6 odst. 5 písm. b) a dle § 47 odst. 5 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, předložené zadání pro zpracování změny č. 1 Územního
plánu Kelč.
– Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 „Požární řád
města Kelč“.
– Zastupitelstvo schvaluje „Řád ohlašovny požáru města Kelč“.
– Zastupitelstvo deleguje starostu ing. Karla Davida, jako zástupce města Kelč na
valnou hromadu společnosti Valašská vodohospodářská a.s., se sídlem Vsetín,
Jasenická 1106, PSČ 755 01, IČ: 29450357, která se koná dne 24.4.2014 ve
Vsetíně v Muzeu regionu Valašsko a bude mít na programu jednání mimo jiné
přeměnu společnosti sloučením společnosti Valašská vodohospodářská a.s. do
nástupnické společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Náhradníkem určuje
ing. Jaroslava Orla, místostarostu města Kelč.
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Kultura
Denní stacionář Anděl ve spolupráci s Městem Kelč
pořádá

VELIKONOČNÍ
JARMARK
S VÝSTAVKOU
v Kulturním domě v Kelči
ve dnech 5. a 6. dubna od 13,00 hodin
- soutěž o nejhezčího velikonočního beránka
- v neděli 6. dubna od 14 do 16 hodin pan Ing. Zdeněk Otruba
bude přednášet o pěstování ovocných stromů
-ukázky velikonočních tradic a řemesel
-vizážistka
-možnost zakoupení: jarní květiny, paličkovaná krajka, upomínkové předměty
z proutí, proutěné užitkové koše a metly, výrobky z pedigu, příze a přírodní
keramiky, tepané šperky, ergonomická nosítka pro děti, softshellové ochranné
kapsy na nosítka a dětské oblečení, zavinovačky pro děti
- informace o zdravé výživě a zakoupení výrobků
-informace o včelích produktech s možností zakoupení
-poradna o pěstování ovocných stromů a květin s možností zakoupení

- výborné občerstvení
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé !!!
10
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DIVADELNÍ SOUBOR TYL DRAHOTUŠE
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA HRU
William Shakespeare

Veselé paničky
windsorské
Neděle 13. dubna 2014 v 16 hodin - KD Kelč
režie: Raman Čevela
Hrají: Blanka Benešová, Vlasta Navrátilová, Sylvie Sommerová, František Vrána,
Bedřich Štěpán, Petr Vrána, Vítězslav Mik, Jiří Bernkopf, Alois Kettner,
Ondřej Bernkopf
Technická spolupráce: Jan Keclík, Radek Beneš, Anna Vojkůvková, Emilie
Uřinovská

Myslivecké sdružení Nihlov-Těšice
vás zve na

Myslivecké odpoledne,
které se uskuteční

v sobotu 26. 4. 2014 od 14,00 hod
na fotbalovém hřišti ve Skaličce.
V průběhu konání akce bude možno zhlédnout vystoupení společnosti
ZAYFERUS – (společnost na ochranu dravých ptáků) s letovými ukázkami dravců,
komentovanou přehlídku plemen loveckých psů a poslechnout si myslivecké
trubače. Současně bude v místní sokolovně probíhat výstavka trofejí spárkaté zvěře
ulovené v roce 2013 na území okresu Přerov, kterou je možno zhlédnout i v sobotu
od 8,00 do 16,00 hod a v neděli od 8,00 do 12,00 hod. Občerstvení zajištěno.
Na vaši účast se těší pořadatelé.
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POZVÁNKA
NA VÝSTAVU MODELŮ

Zveme vás na výstavu amatérských plastikových modelů
vojenských i civilních letadel, lodí a plachetnic, bojové techniky
tanků a vojenských vozidel i vláčků.

Výstava bude uspořádána ve dnech

26. a 27. dubna 2014
ve velkém sále Kulturního domu v Kelči.

sobota 26. dubna od 14 do 18 hod.
neděle 27. dubna od 10 do 16 hod.
Pokud máte zájem obohatit tuto výstavu, která je pro velký zájem
návštěvníků pořádána již pátým rokem, přijďte a doneste své modely
v sobotu 26. dubna od 12 do 14 hod do Kulturního domu v Kelči.

Vstup zdarma. Občerstvení zajištěno.
Bližší informace vám podá Pajdla Miroslav, tel. 774 830 144
12
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Sport

KUŽELKY
1. KUŽELKÁŘSKÁ LIGA DOROSTU, sk.C
TJ Kelč -TJ Valašské Meziříčí A
HKK Olomouc – TJ Kelč
Tabulka:
1. TJ Valašské Meziříčí A
2. TJ Horní Benešov
3. TJ Česká Třebová
4. TJ Valašské Meziříčí B
5. TJ Kelč
6. KK Šumperk
7. TJ Spartak Přerov
8. HKK Olomouc

14 12
14 10
14 8
14 5
14 5
14 4
14 4
14 0

1:3 1503 -1546
0:4 1462 - 1604

1 1
1 3
3 3
4 5
2 7
4 6
0 10
1 13

45,0:11,0
36,0:20,0
35,0:21,0
26,0:30,0
28,0:28,0
25,0:31,0
20,0:36,0
9,0:47,0

1616
1550
1557
1499
1507
1447
1469
1423

25
21
19
14
12
12
8
1

Mládež má již pro ročník 2013-2014 všechna utkání odehrána. Přestože se našim
dorostenkám závěr vydařil, v konečném výsledku stanuly až na páté pozici. Letos si
tak bohužel nedokázaly vybojovat postup do semifinálových kol, aby se mohly
utkat s dalšími týmy o titul „Mistr ČR“.

(Zleva: Monika Pavelková, Anna Mašlaňová, Dominika Vinklarová a trenér Petr Pavelka)
13
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OKRESNÍ PŘEBOR (Nový Jičín) 2013-14
TJ Kelč B-KK Lipník n.B.
TJ Gumárny Zubří -TJ Kelč B
TJ Kelč B-TJ Nový Jičín B

10 : 0
6: 4
6:4

Tabulka po 18.kole:
1. KK Lipník B
2. Zubří B
3. Bílovec B
4. Frenštát B
5. Kelč B
6. Nový Jičín B

2
1
0
1
0
0

18
18
18
18
18
18

12
12
9
8
8
3

4
5
9
9
10
15

1642 - 1510
1598 - 1498
1545 – 1491

1544
1602
1530
1453
1453
1435

122:58
119:61
86:94
83:97
70:110
60:120

26
25
18
17
16
6

Výsledky mužstva „B“ ukazují na průběžné páté umístění. Vzhledem k jejich
dvouleté neúčasti v soutěži si vedou velmi dobře. Pokud by se jim vydařila
zbývající dvě utkání, mohli by pomýšlet i na bronzové medaile, což by pro ně jako
družstvo byl zatím největší dosáhnutý úspěch.
KRAJSKÝ PŘEBOR ZK
TJ Kelč-TJ Bojkovice Krons
TJ Kelč-KC Zlín B
TJ Zbrojovka Vsetín -TJ Kelč
Tabulka po 21.kole:
1. •TJ Bojkovice Krons
2. •TJ Jiskra Otrokovice
3. ↑TJ Kelč A
4. ↓TJ Gumárny Zubří
5. ↑TJ Slavia Kroměříž
6. •KC Zlín B
7. ↓TJ Chropyně
8. ↓SC Bylnice
9. •KK Camo Slavičín B
10. •KK Kroměříž
11. •TJ Valašské Meziříčí C
12. ↑TJ Sokol Machová B
13. ↓TJ Zbrojovka Vsetín B

20
20
20
19
19
19
20
19
20
19
19
19
19

2:6 2479-2499
6:2 2579-2475
2:6 2424-2490
18
12
11
10
8
8
10
9
8
7
6
6
5

0
0
1
2
4
4
0
0
2
1
2
0
0

2
8
8
7
7
7
10
10
10
11
11
13
14
14

112,5:47,5
94,0:66,0
84,0:76,0
81,5:70,5
79,0:73,0
76,0:76,0
79,0:81,0
74,5:77,5
73,0:87,0
70,5:81,5
62,0:90,0
63,5:88,5
58,5:93,5

2489
2495
2436
2467
2450
2445
2376
2427
2417
2422
2397
2405
2420

36
24
23
22
20
20
20
18
18
15
14
12
10
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Kelečské družstvo „A“ si uplynulém měsíci díky dvěma výhrám polepšilo a
postoupilo v tabulce až na skvělou třetí pozici. Zdali si toto místo udrží až do konce
sezony, ukážou zbývající čtyři kola.
Pokud byste chtěli přijít naše hráče podpořit, máte možnost zavítat do naší kuželny
v pátek 4. dubna 2014 od 17:00 hod., kde se uskuteční poslední zápas našeho
týmu na domácí půdě.
NAŠE ÚSPĚCHY:
Další ročník soutěže pro nejmladší kuželkáře „Pohár mladých nadějí“,
sponzorované společností Bellatex Tour, je u konce. Náš klub se může pyšnit hned
dvěma úspěchy. Marie Mašlaňová, pro kterou se v tomto sportu letošní šestice
turnajů stala premiérou, se umístila v kategorii mladších žákyň na krásné 48. pozici
v rámci celé České republiky. Mezi nejlepší šestnáctku „starších žáků“ se
probojoval Ondřej Pitrun. Má tedy právo zúčastnit se finálového kola, konaného 30.
března na osmi-dráhové kuželně v Olomouci, a pokoušet se protlačit do horní části
tabulky, kde mají hráči možnost dosáhnout přímého postupu na MČR 2014.

(Krajské přebory žáků a žaček-Kelč-1.skupina)
Krajské přebory Zlínského kraje konané pro dospělé v průběhu února a pro mládež první
15
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týden v březnu přinesly do našeho klubu pozitivní výsledky. Z kelečského oddílu se
zúčastnilo celkem 8 hráčů. Umístění v jednotlivých kategoriích byla následující:

SENIOŘI:

8. místo - Pitrun Antonín
30. místo - Pavelka Miroslav
37. místo - Gassmann Josef
MUŽI:
32. místo - Tomášek Petr
JUNIOŘI:
4. místo - Vybíral Tomáš
DOROSTENKY:
7. místo - Mašlaňová Anna
8. místo - Pavelková Monika
ŽÁCI:
4. místo - Pitrun Ondřej
Účast na Mistrovství ČR 2014 si zajistily dorostenky - Anna Mašlaňová a Monika
Pavelková, které obsadily s výkony 515 a 511 poslední dvě postupová místa. Další,
kdo se podívá na MČR, je Tomáš Vybíral, jenž si kategorii juniorů vybojoval
bramborovou medaili.
Největší pozornost však letos připadá na přebory žáků a žaček, které se uskutečnily
v naší kuželně v Kelči. K vidění bylo mnoho dobrých výkonů jak u kluků, tak i
z řad děvčat. Náš oddíl reprezentoval Ondřej Pitrun, který s náhozem 372 kuželek
skončil čtvrtý. Všem gratulujeme k jejich výsledkům a postupujícím přejeme na
republice mnoho zdaru!
Zároveň patří velké poděkování všem, kteří se podíleli na organizaci této události, a
to hlavně Městu Kelč, které pro všechny soutěžící připravilo dárkové tašky
s věcnými cenami.
Více zde: www.kuzelkykelc.cz

FOTBAL
ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2014 DLE TÝMŮ
Muži A
So
So
Ne
So
Ne

29. 3.
5. 4.
13. 4.
19. 4.
27. 4.

Muži B
Ne
Ne
Ne
Ne

6. 4.
13. 4.
20. 4.
27. 4.

15:30
15:30
16:00
16:00
16:00
15:30
16:00
16:00
16:00

Vsetín – Kelč
Kelč – Juřinka
Val.Klobouky – Kelč
Kelč – Brumov B
Dolní Bečva – Kelč
Kelč B – Huslenky
N.Hrozenkov – Kelč B
Kelč B – Dol. Bečva B
Poličná _ Kelč B

Starší žáci

Ne 13. 4. 14:00 Kelč – Poličná
So 19. 4. 13:00 Vignatice – Kelč
Ne 27. 4. 14:00 Kelč – Hrachovec

Mladší žáci
Pá
Ne
Ne
Ne
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4. 4.
13. 4.
20. 4.
27. 4.

16:30
10:00
13:30
10:00

Kateřinice – Kelč
Kelč – Krhová
Val. Bystřice – Kelč
Kelč - Hrachovec
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Základní škola informuje
Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2014
V minulém Zpravodaji jsme vás informovali o soutěži „Hledáme nejlepšího
Mladého chemika ČR 2014“, v níž naše žákyně Andrianna Myhalko v teoretické
části (7. 2. 2014) obsadila 1. místo, a to z celkového počtu 77 soutěžících.
Postoupila proto do dalšího části soutěže – praktické, která proběhla 13. 2. 2014
v laboratořích SPŠ Hranice. Zde měli soutěžící připravit podle návodu tři druhy
plynů, sestavit rovnice chemických reakcí, poznat podle vlastností, jaký plyn
připravili, a poté určit název neznámého vzorku plynu. Dále soutěžící pracovali
s grafy, podle kterých určovali např. koncentrace zadaných roztoků. I v praktické
části si Andrianna vedla ze všech soutěžících nejlépe a vyhrála. Postupuje tedy jako
absolutní vítězka se ztrátou pouhých 3 bodů ze 100 možných do celostátního kola,
které proběhne 4. 6. 2014 na Fakultě chemicko-technologické v Pardubicích.
Kromě toho ji ještě 20. března čeká účast v okresním kole 50. ročníku Chemické
olympiády, která se koná na meziříčském Gymnáziu Františka Palackého.
Mgr. Marcela Plesníková
Proběhl zápis do 1. třídy
K zápisu se letos dostavilo celkem 46 dětí. Z výsledků zápisu vyplynulo, že
34 dětem bylo vystaveno rozhodnutí o přijetí. V ostatních případech je věc
v jednání.
Pokud rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky svého dítěte, je
potřeba písemně požádat ředitelství ZŠ Kelč. K odkladům není možné uznat jiný
důvod než nedostatečnou fyzickou či psychickou vyspělost.
§ 37 zákona 561/2004 Sb. - Odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně
vyspělé
a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel
školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení nebo
odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Exkurze na Úřad práce
Dne 18. 3. jsme místo tradičního vyučování ve škole vyrazili do Valašského
Meziříčí na úřad práce. Tam už na nás čekala Bc. Marie Kadlecová, která nám vysvětlila,
jak tato instituce funguje a podle čeho bychom se měli rozhodovat při výběru střední
školy a budoucího povolání. Takže: měli bychom především zvážit své zájmy, dále
školní prospěch, osobní vlastnosti, obecně schopnosti a předpoklady a také zdravotní
stav. Každý jsme dostali brožurku, v níž jsou obsaženy všechny důležité informace
17
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a internetové adresy, na kterých jsou volně dostupné testy profesní orientace, popř.
zajímavosti k oborům. Pokud si ani potom nebudeme jisti svou volbou, doporučila nám
pracovnice úřadu práce zajet do Vsetína a testy absolvovat tam. Myslíme si, že přednáška
splnila svůj účel, určitě jsme odcházeli bohatší o důležité informace, které se nám příští
rok budou určitě hodit.

Účastníci exkurze
Konverzační soutěž v anglickém jazyce 2013/2014 – okresní kolo
Z pohledu žákyně:
V Základní škole Vyhlídka ve Valašském Meziříčí se ve čtvrtek 19. 2. konalo
okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce, kterého jsem se
zúčastnila i já. Sešli se
zde žáci znalí anglického jazyka z celého (bývalého)
okresu Vsetín a soutěžili ve dvou kategoriích – mladší a starší žáci. Všichni jsme
byli nervózní a chtěli ze sebe vydat to nejlepší. Čekaly nás čtyři disciplíny – čtení
textu, poslech písničky, popis obrázku a pak všemi obávaná konverzace na
vylosované téma. Při této zkoušce jsme se doslova
modlili,
abychom
si
nevylosovali téma, které nám zrovna nejde, nebo ho nemáme rádi. Moc jsem
nevěřila, že bych v takové konkurenci mohla uspět, vždyť někteří mluvili jak
rodilí Angličané! K mému překvapení jsem ale skončila na druhém místě a od
vítězství mě dělilo půl bodu. Díky tomu postupuji do krajského kola a doufám, že
ani tam si neudělám ostudu.
Tereza Škařupová
Z pohledu učitele:
Této soutěže jsme se jako škola zúčastnili úplně poprvé, takže jsem vlastně
pořádně ani nevěděla, co nás čeká. Tereza nikdy nenavštěvovala jazykovou
školu, nechodila na soukromé hodiny angličtiny ani nepobývala delší dobu
v zahraničí. Vše, co umí, jsou výsledky především její píle a ctižádostivosti.
Ve volném čase čte knihy v angličtině, poslouchá anglické písničky a sleduje filmy
v anglickém originále. Když jsme v budově ZŠ Vyhlídka narazily na žáky
a žákyně jiných škol s Harry Potterem v originále v ruce nebo dvojice žáků
konverzujících mezi sebou anglicky, pochopily jsme, že konkurence bude opravdu
velká. Soutěže se účastnilo 29 škol a přes 50 dětí. Mým přáním bylo umístit se
v první desítce. Tereza ale s přehledem obsadila 2. místo a to jen půl bodu
za vítězem!!! Považuji to za obrovský úspěch, že
naše
žákyně
obsadila
v konkurenci tolika škol a soutěžících krásné 2. místo.
19. března nás čeká krajské kolo, v němž bude konkurence určitě ještě větší.
Terce moc fandím a děkuji jí za moc hezký pocit, který jsem si díky ní z této
soutěže odnesla.
K.Fabíková
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele
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Mateřská škola informuje

Duben v mateřské škole bude v duchu příprav na velikonoční svátky a naplňování
tématu „Jaro ťuká na vrátka, probouzí se příroda i zvířátka“.
Ve čtvrtek 3. dubna navštívíme s dětmi Kulturní dům v Kelči, kde Divadlo
Andromeda z Prahy zahraje divadelní představení „Hurá jaro je tady! aneb
Velikonoce jsou za dveřmi“.
Ve dnech 5. a 6. dubna se s výstavkou dětských prací zúčastníme Velikonočního
jarmarku v KD v Kelči, který pořádá Denní stacionář Anděl ve spolupráci
s Městem Kelč.
Od 7. do 9. dubna budou v jednotlivých třídách mateřské školy probíhat
velikonoční tvořivé dílny pro děti a rodiče.
V dubnu se budeme věnovat také dopravní výchově. Uskuteční se přátelská beseda
s policisty, podíváme se i do hasičské zbrojnice.
V úterý 15. dubna přijede do mateřské školy Divadélko Smíšek s pohádkou
„Neposlušné autíčko“. A že se na ulici musíme mít na pozoru, zjistí i naše nezbedné
autíčko.
V týdnu před Velikonocemi se budou péct ve všech třídách velikonoční beránci a
zdobit vajíčka.
V úterý 22. dubna oslavíme Den Země s „Odemykáním zahrady zlatým klíčem“.
Zapojíme se s dětmi do sběru vršků z PET lahví a třídění odpadu.
V pátek 25. dubna bude probíhat ve všech třídách „Zábavné dopoledne
s angličtinou“. Jedná se o interaktivní představení, kde se děti účastní různých
aktivit. Vše probíhá v angličtině, děti se naučí pár slůvek, zazpívají si několik
písniček a celé je to laděno tak, aby se děti bavily a líbilo se jim to. Zábavné
dopoledne bude pod vedením Mgr. Tomáše Fojtů, regionálního ředitele
Wattsenglish Ltd.
Ve středu 30. dubna se v mateřské škole uskuteční velký „Čarodějnický rej“
s vařením lektvarů a diskotékou.
Děti se mají na co těšit.
Přejeme všem hodně pěkných jarních dnů a veselé velikonoční svátky.
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ZÁPIS DĚTÍ
do Mateřské školy Kelč
na školní rok 2014 – 2015

a Den otevřených dveří
se uskuteční v úterý 15. dubna 2014
v době od 10.00 do 16.00 hodin v budově
Mateřské školy Kelč
/ pavilon 1. třídy MŠ - kancelář ředitelky /
Zákonný zástupce dítěte předloží u zápisu rodný list dítěte a
vyplněnou přihlášku k zápisu s potvrzením registrujícího praktického
lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému
pravidelnému očkování
/§ 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví/.

Bez tohoto potvrzení nemůže být dítě do mateřské školy zapsáno.
Formulář bude k dispozici v Mateřské škole Kelč od 31. března 2014.

Svatava Dohnalová
ředitelka Mateřské školy Kelč

20

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

duben 2014

Odborné učiliště informuje

V těchto jarních měsících probíhají v našem odborném učilišti v jednotlivých
oborech učilištní soutěže. Žáci si v soutěži ověřují své teoretické znalosti a hlavně
praktické dovednosti. Ti nejlepší ve svém oboru pak reprezentují naši školu
na meziučilištních soutěžích.

Zámecké vázání

Ve čtvrtek dne 13. 3. 2014 se v prostorách zahradnických pracoven
uskutečnila aranžerská soutěž odborných učilišť Zámecké vázání. Žáci,
kteří soutěžili, přijeli se svými pedagogy z moravských učilišť, a to
jmenovitě z Křenovic, Cvrčovic, Velkého Újezdu, Zábřehu, ze Slovenska
z Ladců. Družstva tvořili 2 žáci, tudíž soutěžilo 12 žáků.
Témata úkolů: 1. Přízdoba vinné lahve a 2. Volné téma dámského neskládacího deštníku.

Přízdoba

Všechny nápady byly úžasné a bylo pro porotu, kterou vedl předseda
Zahrádkářů pan Pavel Strnadel, velmi těžké vybrat tu nejlepší práci.
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V porotě dále zasedl Ing. Kostka / Florplant Hranice / a floristka, paní
Šustková Eliška. Zároveň děkujeme za velkou podporu zahrádkářům
a firmě Zahradnictví Jan Čech.
Naše odborné učiliště Kelč výborně reprezentovala Pavla Závorková,
žákyně 2. ročníku, která se umístila s Přízdobou vinné lahve na
1. místě. S deštníkem Pavla obhájila 3. místo. Druhá soutěžící, Martina
Čubová obhájila v obou úkolech 5. místo. Děvčatům děkujeme za
příkladnou reprezentaci školy. Nejvíce oceňujeme dobrou náladu všech
přítomných a příjemnou atmosféru, která tu byla cítit po celou dobu akce.
Výrobky pak byly vystaveny v hasičském domě a na schůzi zahrádkářů
se hodnotily. Nejvíce se líbily výrobky děvčat z OU Kelč a také práce žáků
ze Cvrčovic a Zábřehu.
Za OU Kelč Julie Foukalova

Různé

Program na duben:






Úterý 1.4.2014 v 9:00 hod. „Přišlo jaro se sluníčkem“ – přivoláme sluníčko
a společně vytvoříme koláž: „Jarní zahrada“.
Pondělí 7.4.2014 od 9:30 hod. "Na slovíčko" s otcem Janem Blešou.
Velikonoční tvoření - slepička Eulálie a její vajíčko plné květů. Hádanky pro
děti - kam která kraslice patří?
Úterý 15.4.2014 v 9:00 hod. Veselé VELIKONOCE – připomeneme si
tradice Velikonoc, vyrobíme si papírová vajíčka a slepičky.
Pondělí 21.4.2014 od 9:30 hod. RC Slůně ZAVŘENO
Úterý 29.4.20014 v 9:00 hod. Planeta ZEMĚ – dřevo, zapojení do projektu
FÍHA – DÝHA. Ukážeme si rozmanitost dřeva, jeho vlastnosti a využití napříč
všemi obory.
Vyrobíme si originální výrobek z plnohodnotného materiálu – DÝHY.
4. - 5., 18. – 19. dubna: pedikérka, manikérka opět v RC:
p. Macová tel. 777 265 270
Veronika Mlčáková
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Charitní pečovatelská služba Kelč
Kelč 262, tel.: 571 641 018, 777 746 341
e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz
Charitní pečovatelská služba Kelč, která je jedním ze 17 zařízení Charity
Valašské Meziříčí, poskytuje sociální služby již od roku 2004 v mikroregionu
Kelečsko. Rok 2014 je rokem kulatého výročí. 1. 3. 2014 uběhlo 10 let, kdy Charita
Valašské Meziříčí rozšířila svoji činnost na oblast Kelečska.
Když bychom měly zavzpomínat na naše začátky, musíme přiznat, že nebyly
vůbec jednoduché. Na začátku nám velmi pomáhala kelečská farnost a v této
spolupráci pokračujeme i doposud. V prostorách místní farnosti pravidelně
pořádáme posezení se seniory, na kterých sestřičky promítají hostům krátké filmy.
K poslechu hraje na harmoniku p. Suchánková.
Velmi si ceníme spolupráce s městem Kelč, díky ní se naše služba mohla na
podzim 2012 přestěhovat do nových a zcela vyhovujících prostor.
Postupem času jsme se dostaly do podvědomí mikroregionu. Za důležité
považujeme navázání spolupráce s praktickými lékaři, obecními úřady Kunovice,
Loučka, Police, Podolí, Choryně a Branky na Moravě.
Charita Valašské Meziříčí jako celek musela reagovat na mnohé legislativní
změny a úpravy. Proto i naše služba prošla za 10 let mnoha změnami, ať už se
jedná o provozní dobu nebo o cenu za hodinovou sazbu. ¨
K posledním dvěma důležitým změnám došlo od 1. 10. 2013, kdy jsme
rozšířily poskytování služby Po – Ne od 07:00 – 19:00 a od 1. 01. 2014, kdy došlo
k navýšení ceny ze 100 Kč na 120 Kč za hodinu.
Charitní pečovatelská služba Kelč poskytuje základní a fakultativní úkony.
Cena jednotlivých úkonů je stanovena prováděcí vyhláškou č. 505/2006 a odvíjí se
od celkové doby strávené u klienta.
Více informací o naší službě i podrobný ceník úkonů naleznete na webových
stránkách www.valmez.charita.cz – v sekci „služby“.
Bc. Iveta Minářová, DiS, Koordinační sociální pracovník
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ROVERSKÁ LYŽOVACÍ CHATA – DOLNÍ BEČVA
V malém počtu 8 lidí jsme dorazili na chatu Generála Hladi asi okolo 6. hodiny
večerní. Po příjezdu jsme si zahráli společenskou hru Activity. Hra byla velice
zábavná a vyrovnaná, proto jsme si ji zahráli několikrát. Po skončení jsme se
domluvili na zítřejší lyžovačku a ulehli jsme.
Ráno jsme vyjeli směr Rališka. Jezdilo se obloučky, tzv. šusem, na prknech nebo
na lyžích, zkrátka, každému jak pasovalo. Ráno se jezdilo parádně, ale čím bylo
slunko výše, tím se hůře sjezdovka sjížděla. Po jedné hodině odpolední jsme to
zabalili úplně, protože už skoro každému došly síly a sníh už stejně na vrchu
sjezdovky roztával. Ale protože počasí nám přálo a ještě se nám nechtělo vracet na
chatu, rozhodli jsme se, že prozkoumáme okolí a pokusíme se najít kešku.
(Geocaching je hra. Její smysl je honění se za jakýmsi pokladem, zvaným cache či
keška. Člověk honící se za touto keškou se obvykle vyskytuje v terénu. V ruce
nejčastěji drží přístroj GPS, mapu nebo svačinu. S těmito předměty se pokouší
dojít tam, kam má. Tedy ke kešce a pokud se mu podaří ji v přírodě najít, podepíše
se na papír k dalším hledačům kešek.) Tak se hledalo pomocí souřadnic a Alčina
speciálního kompasu. Po úspěšném nalezení kešky jsme se rozhodli vypátrat ještě
jednu. Po objevení i té druhé jsme se auty vydali zpátky na chatu.
Na chatě započala čítací hodinka, každý vyfasoval nějaký časopis a četl články
s nejrůznějšími radami, nápady i drby. Tato činnost se nám tak zalíbila, že i u
večeře a snídaně další den jsme se nemohli od těchto článků odtrhnout a pořád jsme
toužili získávat nové a nové informace.
Večer jsme hráli ještě pár her, které si pro nás nachystali naši vedoucí a na závěr
jsme si zahráli Dostihy a sázky, u kterých jsme vydrželi až do noci… Po dlouhém
boji převzal nadvládu Jochen, neboť jeho koně přivedli na mizinu všechny ostatní
spoluhráče. A tak jsme příjemně strávili poslední večer.
Nedělního rána se šlo do kostela a pak se už jen uklízelo a chystalo domů.
Tato akce byla, i při malém počtu zúčastněných, velmi zdařilá. Děkujeme našim
vedoucím Pavelkovým.
Rovers and Rangers.
(skauti Kelč)
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Osobnosti Kelče

Ing. Bedřich Kunovský
Jan Vybíral - Stromy, lesy a lidé. Entomologové mezi lesníky.
(zdroj: časopis „malovaný kraj“, leden-únor 2014, str. 26)
U většiny lesníků stál na počátku jejich profesní kariéry všestranný zájem
o přírodu. Nejinak tomu bylo u ing. Bedřicha Kunovského, zajímavé osobnosti
spjaté s břeclavskými lesy. Poznal jsem ho jako známého odborníka na brouky
z čeledi krascovitých (Buprestidae) již na konci sedmdesátých let minulého století.
Tak jako všichni začínající entomologové i já jsem měl tenkrát svůj velký
sběratelský sen. Byl o nejpamátnějším a nejhezčím krasci žijícím na starých
solitérních dubech v nivě Dyje, jenž nemá dokonce ani české jméno – o Erythyrea
quercus. V literatuře se o něm psalo, že je všude v areálu svého výskytu velmi
vzácný, ba vymírající, a pro sběratele tak těžko dosažitelný. Toužil jsem jej aspoň
jednou v životě spatřit a získat do vlastní sbírky. Proto jsem se jednoho dne
odhodlal a napsal panu Kunovskému o své touze studovat krasce v jejich
přirozeném prostředí lužních lesů. Odpověď byla příznivá, a tak vzniklo přátelství
mezi začínajícím a zkušených entomologem. Na nemnoha sběratelských výpravách
jsme zažili mnoho zajímavých setkání s hmyzem a zvláště brouky, mezi nimiž
vynikali krasci řady druhů, uprostřed nádherné jarní či letní jižní Moravy. Sen
o nejkrásnějším krasci však zůstával nenaplněn.
Po mnoha letech jsem se stal v roce 1994 zaměstnancem Lesního závodu Židlochovice.
Za týden po mém nástupu do pracovního procesu mi zavolal pan Bedřich Kunovský:
„Neměl byste čas a chuť se projít po Pohansku? Je nejvyšší čas na Eurythyrey!“

Samozřejmě, že jsem takovému pozvání neodolal. Na domluvený den jsem ho
v Břeclavi naložil do auta a vyrazili jsme společně do entomologického ráje na
Pohansko. Podmračené letní odpoledne vůbec nevypadalo jako ideální pro lov
brouků, ale nám to nevadilo, protože jsme si cestou vyměňovali názory
na problematiku lesa a bylo nám dobře. Na jedné loučce jsme zamířili
k osamocenému dubovému mohykánovi. Když jsme byli od něj ve vzdálenosti
několika desítek kroků, uviděl jsem na mohutném kmeni barevnou tečku. Přidal
jsem do kroku a do prstů se mi v posledním okamžiku podařilo chytit nádhernou
samici mého vysněného krasce, která právě dokončila kladení vajíček! Ten
okamžik nezapomenu do konce života. Obdivoval jsem zblízka jeden
z nejkrásnějších živých šperků lužní přírody a zažíval pocity, jež mají jen vítězové.
„Co vás to napadlo lovit krasce rukou! Víte, že jste měl obrovské štěstí, že vám
neulétl?“ po právu mi vyčinil můj kolega, ale pak jsme už společně prožívali radost
z úlovku a vzpomínali na jiné neuvěřitelné náhody a entomologické příběhy.
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V mé sbírce má tento brouk čestné místo a na jeho lokalitním štítku je uvedeno
datum 14. 7. 1994. Je to jediný údaj z celé kolekce, který se mi vryl do paměti
natrvalo včetně přesného data a nevymizí do konce života. Stejně tak je tomu vždy,
když procházím okolo onoho dubu. Samovolně se mi vybaví to nádherné letní
odpoledne a nevšední intenzivní zážitek, sdílený společně s ing. Kunovským, neboť
je známou pravdou, že sdílená radost je dvojnásobná radost!
Uplynul rok a opět telefonické zavolání: „Máte ve sbírce Antaxii olympicu? A chtěl
byste si ji ulovit?“
Samozřejmě, že jsme se domluvili a vyrazili za další broučí vzácností, tentokrát
do prohřátých prudkých strání k Moravskému Krumlovu. A opět jsme byli úspěšní,
stejně jako na další výpravě na Slovensko za jiným druhem krasců.
Protože jsme sdíleli obdobné názory na ochranu přírody, promýšleli jsme při našich
setkáních, jaká opatření v lesnickém provozu by bylo dobré připravit, aby se druhová
pestrost ve všech lesích zachovala. Dobrý lesní totiž musí být schopen vnímat les jako
ekosystém, v němž je důležité znát mnoho souvislostí. Pak není těžké propojit
i v hospodářském lese ekonomické a ekologické faktory a zajistit zdravé prostředí jak pro
pěstování kvalitní dřevní hmoty coby obnovitelné suroviny, tak i pro všechny formy
života, které sdílejí stejný prostor. Toho si byl vědom i Bedřich Kunovský, jenž až do své
smrti plnil čestnou roli dobrovolného ochránce přírody.

Ing. Bedřich Kunovský se narodil 12. duna 1923 v Kelči, okres Vsetín. Vyšší
lesnickou školu v Přerově absolvoval v roce 1943. V letech 1943 – 1945 byl totálně
nasazen v Rakousku jako taxátor u taxační kanceláře ing. Kubelky a v Zařizovacím
úřadu v Grazu. V roce 1945 začal studium lesního inženýrství na Vysoké škole
zemědělské v Brně. Po jejím absolvování a získání titulu inženýr v roce 1949
nastoupil na dva roky vojenskou základní službu. V letech 1951 až 1952 pracoval
u Moravských překližkáren a dýháren v závodě Dýhárna Břeclav. Od 1. 9. 1952
do 31. 7. 1960 byl ekonomem nákupu surového dříví u Valašského lesního
průmyslu, n.p. V letech 1960 – 1964 pak provozním inspektorem Lesního závodu
Brumov. Od 1. 4. 1964 do 31. 12. 1970 pracoval na pozici vedoucího provozu
v Lesním závodě Moravský Krumlov. Po reorganizaci lesního hospodářství
a sloučení lesních závodů byl v roce 1971 krátce samostatným kontrolorem
podnikového ředitelství Jihomoravských státních lesů v Brně a v témže roce ho
přeložili do Lesního závodu Břeclav. Zde působil jako vedoucí odbytového
oddělení až do 31. 12. 1977m kdy došlo ke sloučení lesních závodů Břeclav
a Židlochovice. Od 1. ledna 1978 až do 15. 1. 1984 pracoval jako referent
odbytového oddělení v Lesním závodě Židlochovice. Ve svém volném čase plnil
roli konzervátora státní ochrany přírody v okrese Břeclav. Poté odešel na
zasloužený odpočinek a plně se věnoval svým koníčkům. Zemřel náhle 4. února
2003 v rodné Kelči. Jeho cenná entomologická sbírka, v níž je zhruba 12 000
exemplářů brouků, hlavně krasců, je uložena v regionálním muzeu v Mikulově.
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Inzerce

CYKLOSERVIS – Petr David
- opravy a seřízení jízdních kol
- domluva telefonicky na tel.: 608 920 085 nebo osobně Kelč č. p. 100

Výrodej paliva
za ceny roku 2013
ceny garantujeme do vyprodání skladových zásob

ALIGNO - areál ZD Choryně

Černé uhlí kostka
520 Kč/q
Hnědé uhlí ořech 2 295 Kč/q
Hnědouhelné brikety 485 Kč/q

Provozní doba: Po – Pá 8 – 15 hod
Po domluvě možnost i vlastní dopravy a nakládky mimo provozní
dobu.

: 571613165

 Mob: 73646037
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NABÍZÍ PRONÁJEM
V OBJEKTU BÝVALÉ „LOANY“, KELČ 550
- kanceláře 15 m2, 30 m2, 120 m2...
(vhodné k provozu obchodu či služeb)
- výrobní a skladové prostory 15m2, 30m2, 500m2, 2000m2
Prostory a služby dle Vašich požadavků
- parkování na vyhrazeném parkovišti,
- zabezpečení Vašich prostor EZS,
- rampa – stavitelná, nákladní,
- nákladní výtah,
- možnost stravování,
- outsourcing,
- Wi-fi – 8MB/s,
- dostupnost dálnice 15km (směr Hranice),
- pravidelný svoz PPL, DHL,
- trafo 400 KW.
Jurecka@jackwest.cz, mobil: 603 215 156
Machu@jackwest.cz, mobil: 731 650 444
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KOUPÍM LES NAD 1 HA. PLATBA V HOTOVOSTI.
NÁKLADY NA SMLOUVY, ODHAD ATD. UHRADÍM.
SOLIDNÍ JEDNÁNÍ.
TEL:732 210 288.

PROVÁDÍME NÁTĚRY A OPRAVY PLOCHÝCH STŘECH,
VČETNĚ UMYTÍ WAP, HYDROIZ.NÁTĚRY, ZATEPLENÍ.
OSVĚDČENÉ TECHNOLOGIE.
TEL:731 916 662.
PRODÁM ORNOU PŮDU V KELČI. 11,-/m2.
TEL: 737 95 32 95

Hledáme všeobecnou účetní na plný pracovní úvazek
pro pracoviště v Hranicích.
Požadavky: min. střední odborné vzdělání s maturitou, ŘP sk. B,
odpovídající praxe, znalost IS Helios nebo IS Pohoda výhodou.

Plat 21000,-. Nástup ihned.
Kontakt: t.novosad@aquaenergy.cz, 602 777 768.

Restaurace u Pajdlů zajišťuje rozvoz jídla na vaše akce.
Nabízí i volnou kapacitu rozvozu obědů
do Němetic a Komárovic.
Více info na www.restauraceupajdlu.cz.
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SKLENÁŘSTVÍ – RÁMOVÁNÍ
VELKOBCHOD-MALOOBCHOD
Petr Posselt, 756 43 Kelč 257
IČ 48792608 DIČ CZ6109170287
Provozovna :
ul.Hranická 321, 757 01 Valašské Meziříčí,
tel/fax 573 034 031, 739 614 138,736 438 026, 739 274 657,
e-mail: ob.sklenarstvi@centrum.cz
www.sklenarstvi.tym.cz

Mimo běžné sklenářské a rámovací práce nabízíme:

CHCETE UŠETŘIT ZA ENERGII ?
ČTĚTE POZORNĚ!
Stále se zdražuje plyn a VY máte pořád obyčejná skla ? Vaše okna jsou zdravá a vy jste
stále nerozhodní ?

PLASTOVÁ OKNA JSOU DRAHÁ,CO S TÍM ?
Zvolte kompromisní řešení ! Jaké ?
Vaše zdravá okna,vstupní kovové dveře a pod.,zateplíme izolačními dvojskly v malém
plastovém rámečku a vše je vyřešeno! Teplo zůstává v domě....
- A za ušetřený rozdíl v ceně si za teplem zajeďte .....
VÝHODY: Vyměníme Vaše první sklo a druhé křídlo, zabraňuje se tak dalším ztrátám,
protože vzniká tzv.trojsklo.
Snížení zvukového útlumu,
Žádné bourání,úpravy špalet,parapetu a malování
Žádný tepelný most mezi rámem a zdí
Investici lze rozdělit po místnostech a vyzkoušet
Úprava není náročná a Vás časově neovlivňuje
Tento způsob zateplení má dlouhou tradici hlavně
v Německu a Rakousku.

...dále bychom Vás rádi informovali o rozšíření prodeje o stavební a nábytkové kování,
spojovací materiál, silikony, pur pěny atd.
Rádi Vás uvítáme na jednom z našich prodejních míst.

VĚŘÍME, ŽE VÁS POCTIVÁ PRÁCE ZAUJME
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Společenská rubrika
Jubilanti
75 let
František Porazil
František Smahel

60 let
Jaroslava Janošková Kelč
Bohuslav Holásek
Němetice
Zdeňka Zgažarová Komárovice 80 let
Libuše Staňková
65 let
Josef Ovčáčík

Lhota

70 let
Marie Tichánková
Anna Ovčáčková
Jaroslava Kalčáková

Kelč
Kelč
Kelč

Kelč
Kelč
Kelč

82 let
Jiří Rolinc

Němetice

88 let
Anna Plesníková

Kelč

91 let
Ludmila Strnadlová
Marie Horáková

Kelč
Kelč

Narození
Přemek Tvrdoň
Kelč
Magdaléna Staňková Němetice

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči. Vydává Město Kelč. Povoleno Okresním úřadem
Vsetín, referátem kultury dne 28. 2. 1994 pod číslem registrace MK ČR E 13253.
Vychází 1x měsíčně vždy v 1. týdnu měsíce, v nákladu 900 ks.
Řídí redakční rada: vedoucí Anna Schillingová, Kelč 291.
Písemné příspěvky posílejte na Městský úřad v Kelči nebo na adresu schybolova@kelc.cz,
telefonické dotazy na tel. 571 665 910-913 nebo vedoucí redakční rady.
Uzávěrka je 20. každého měsíce.
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